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Protokoll VTK styrelsemöte 2020-03-31

Styrelsens sammansättning: Ordförande: John Parkinson, Vice ordförande: Katja Ruud, Kassör: Lena
Hesselberg, Sekreterare: Henrik Schmidt, Gruppspels- och tävlingsansvariga: Linus Amneryd, Douglas
Parkinson, Damansvarig: Katja Ruud, Ungdomsansvarig: Fredrik Odevall, Kommunikationsansvarig:
Peter Jansson
Närvarande 2020-03-31: John Parkinson, Katja Ruud, Lena Hesselberg, Henrik Schmidt, Linus
Amneryd, Douglas Parkinson, Fredrik Odevall, Peter Jansson
Adjungerade: Ulf Persson – Inte närvarande
Frånvarande:

1. Mötets öppnande

John (ordf.) öppnade mötet och hälsade alla i den ny-konstituerade styrelsen välkomna. (På grund av
corona-viruset hölls mötet via länk.)

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokoll från föregående får justeras nästa gång vi ses.

4. Post till och från VTK

Det har kommit deklarationspapper som John tar hand om.
Tennis Stockholm har flyttat sitt årsmöte från den 26 mars till den 27 maj. Plats Kungliga
tennishallen. John kommer att representera VTK.

5. Tennishallen
a. Inredningsgruppen- status på kafeteria projektet och fas 2 (John)

Alla de gamla möblerna är nu borta. Dags att möblera det övre planet med pingisbord, cyklar etc. När
detta är på plats får vi se hur det blir med övrigt möblemang däruppe. (Kanske inte får plats med två
bord då.)

6. Ekonomi
a. Status – Abonnemang, medlemmar, fakturor (Lena)

Även i år har klubben behövt gå ut med många faktura-påminnelser. Tommy har kontaktat en del
som inte betalt. Efter diverse påminnelser så har det mesta nu kommit in. Men det återstår en del.
Ca 30 tkr. Lena funderar på om vi ska göra annorlunda till augusti-utskicket, för att minska på
påminnelse-arbetet.
Det ska gå ut fakturor till de gamla sponsorerna. De nya (ICA och FuturPension) har blivit fakturerade.
Diskussion kring huruvida de gamla sponsorerna ska uppgraderas till klubbens nya sponsors-paket.
Peter och John tar frågan vidare.

b. Presentera årsredovisningen (John)

John presenterade en resultatrapport på mötet. Klubben ligger plus 250 000 kr ungefär nu för 2020
efter att vi betalt hyra på 375 000 kr för VT 2020.

7. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Juniorskolan – Tennisträning för VT 2020 (Ulf/Fredrik)

Fredrik rapporterar (från Ulf) att allt flyter på. Calle är tillbaka och går in istället för Jacob. Kanske
Jakob kan träna lite mer. Vi bör undersöka om vi kan hålla honom kvar inför hösten. Fredrik och Ulf
pratar med Jakob.
Vad gäller corona-situationen så följer vi myndigheternas råd och informerar om vad som gäller, men
verksamheten fortsätter. Vi följer även Vaxholms kommuns råd och vad som gäller för grundskolan.
Fredrik stämmer av med Ulf om eventuella junior-arrangemang för kommande lördagar inklusive
påsk-helgerna. Antalet behöver hållas nere på grund av rådande situation.
Men vi arrangerar ingen generationsdubbel på annandag påsk, som det var tänkt, på grund av
coronan.

b. Damtennisen – tennisträning för VT 2020 (Katja)

Katja har gjort utskick om inställda träning på påskafton eller efterföljande onsdag då det är påsklov.
Katja kollar med Vladde inför hösten.

c. Klubbtävlingar (Douglas/Linus)

Inget aktuellt.

d. Gruppspel (Douglas, Linus)

Skärgårdsserien flyter på.

Linus och Douglas rapporterar att den planerade slutspelskvällen för dubbelserien skjuts på
framtiden. Förslaget är att starta med en sådan i höst istället. Som en kick-off. Alla dubbelpar
kommer att meddelas inom kort.

e. Seriespel i Sv TF serien (Douglas, Linus)

Linus och Douglas rapporterar att även damerna har spelat färdigt sin serie.

Nu ska det snart anmälas lag inför hösten. Anmälan ska göras innan 15 maj. Ulf är lagansvarig och
kan anmäla lag. Vi siktar på att anmäla fyra lag: Herrar A, Damer 40, Herrar 35 och Damer 50.
Många lördagar kommer att tas i anspråk går vilket innebär ett inkomstbortfall för klubben. Därför
föreslås att alla som är med i ett lag får betala en summa. Förslag: 500 kronor. Så bidrar klubben
också med pengar för anmälningar och andra kringkostnader. Det behövs klargöra vad lagen står för
och vad som klubben ska stå för (fika, bollar, bensin etc). Linus och Douglas tittar på det. Om man
som lagmedlem istället vill vara en sponsor till klubben så går det också att lösa.
Linus och Douglas kolla också med tilltänkta lagledare. Katja kolla med lagledare för Dam 50.
Diskussion kring klubbläder. Det skulle vara snyggt med ett matchställ till alla som är med i lagen.
Punkten bordlades till nästa möte.

f. Sponsring – hur jobbar vi med detta framåt
Marcus har avgått ur styrelsen och frågan måste tas om hand på annat sätt. Vi har ingen dedicerad
sponsorsansvarig i styrelsen längre. Efter diskussion landade vi att bi behöver sköta om våra
nuvarande sponsorer snarare än att jaga nya. Vi ska vårda dagens sponsorer så att de vill fortsätta
vara en VTK sponsor.
Nästa steg är att John tar fram en lista över företagens kontaktpersoner. Så kan Peter ta första
kontakten och ta allt det härifrån.
På sikt ska alla i styrelsen fundera på vilka sorters företag som skulle kunna vara intresserade. Vidare
diskussion på kommande möten.

8. Information till klubbmedlemmar
g. Hemsidan (Henrik/John/Peter)

Peter hade inför mötet distribuerat en presentation där de mest prioriterade punkterna är:
•
•
•
•

Hemsidan
Informationsblad till medlemmarna
Information till sponsorerna
Jobba för att få in artiklar i lokalpressen

Vad gäller hemsidan så föreslår Peter ett av de standard-alternativ för hemsidor som finns för
idrottsföreningar: IdrottOnline RF, Svenska Lag eller Sportadministration. Möjligen är IdrottOnline
det enklaste alternativet. Den är gratis och hanteras av RF. Nackdelen är att man inte har utvecklat
någon app där man kan ha direktkontakt med spelare och föräldrar som tex Svenska lag har.
Peter kontaktar IdrottOnline och Svenska lag för att inhämta information och synpunkter.
Sportadministration förefaller lite väl dyrt?
Vad gäller lokalpressen så vidarebefordrar Henrik tidigare kontakter till Peter.

9. Övriga frågor
a. Hantering av abonnemangstimmar som ledigmarkeras och blir
sålda?

En buffert som hade försvunnit för en medlem. Men Claes har fixat just det problemet.

b. Inköp av bollmaskin som vi ska kunna hyra ut till medlemmar
via MATCHi (Fredrik).
Bollmaskinen funkar utmärkt. Den har använts på träningen både för barn och dam. Vi behöver hitta
en lösning hur man bokar bollmaskinen. Hur man ska få in den i Matchi. Man kan snegla på
Vallentuna – där kan man boka bollmaskinen separat. Lena kollar med Claes.
Vi samlar ihop en låda med bollar som kan ställas vid maskinen. Bästa vore kanske om både låda och
maskin kunde låsas med kombinationslås eller liknande.
Fredrik skriver en instruktion till hur man använder maskinen. Denna instruktion kan distribueras i
samband med att bollmaskinen bokas.

c. Skydd under bänkarna bredvid domarstolarna (John)
John har köpt in skydd under bänkarna. De är lite hala så man får passa sig lite.

d. Synpunkter på årsmötet

Det gick ungefär som förväntat. Utöver styrelse, valberedning och revisorer så var det inte så många
där. Styrelsen får fundera över hur man kan locka fler till årsmötet.

e. Hur börjar vi jobba med målen i Verksamhetsplanen (kort resp
långsiktiga målen)?

Vi behöver planera hur verksamhetsplanen ska implementeras. Ta fram aktiviteter. De kortsiktiga
målen diskuterades.
•
•
•
•
•

Att sprida Vaxholms Tennisklubbs värdegrunder, vision och policy
Bibehålla en god tränings- och tävlingsanda i klubben
Planera hur klubben kan förbättra information till medlemmar men även sponsorer och
allmänheten
Öka banornas beläggning på dagtid
Att ha klubbrummet omgjort till en social plats för medlemmar men även en plats att värma
upp

En längre diskussion ska ägnas åt denna punkt på kommande möten och wokshops.

f. Behöver alla klubbens tränare vara medlemmar?

Några av klubbens tränare är inte medlemmar. Till medlemskapet är en försäkring kopplad. Det vore
bra om alla var medlemmar av det skälet. Vi kan möjligen hantera frågan genom att erbjuda gratis
medlemskap för alla tränare. John kollar försäkringsvillkoren och skickar till Fredrik.

g. Hur ser styrelsen på Coronaviruset när det gäller tennis
(matcher och tennisskola)?

Ulf och John har haft kontakt om klubbens tennisskolor. Så länge skolan är öppen så kör vi
tennisskolan. Vi följer noga utvecklingen och de råd som ges till idrotts-Sverige. Men ingen ska spela

eller komma till hallen när man har symptom. Men annars stor försiktighet. Information har gått ut
till alla medlemmar och nya utskick planeras.

h. Styrelsemöten under kommande mandatperiod

John presenterade en planering av styrelsemöten för kommande mandatperiod. Se nedan. Även en
workshop under tidig höst (kanske september) är ambitionen. Mötesplanen spikades.

i. Parkeringen

Styrelsen konstaterar ånyo att det inte finns några p-platser när man ska spela tennis. Peter har varit
i kontakt med kommunen men tar ytterligare kontakt med ansvariga. Eventuellt besked meddelas via
mail.

j. Städutrustning

Klubbens gamla dammsugare verkar inte vara riktigt bra. Fredrik meddelar att Enebyberg har köpt en
som verkar vara mycket bättre. Det vore vettigt att köpa in en ny. Det kan möjligen ersätta den
städning som det finns pengar avsatta för i budgeten. Fredrik kollar med Enebyberg, pris och så.

k. Grusplanen på Lägret

Kommunen har kontaktat Tommy angående grusbanan. Han hänvisade till John, men John har inte
hört något. Bedömningen är att den kommer att vara igång i sommar också.

l. Linus/Douglas meddelar

Linus och Douglas meddelar eventuell avgång i samband med nästa årsmöte. Vidare diskussion om
det så småningom.

10.

Avslutning

John avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

John Parkinson
Mötesordförande

Kommande möten:
•
•
•
•
•
•
•

21 april styrelsemöte
2 juni styrelsemöte
18 augusti styrelsemöte
? september söndag – workshop på t ex Waxholms hotell kl 10-16
15 september styrelsemöte
20 oktober styrelsemöte
24 november styrelsemöte

•
•
•
•

12 januari 2021 styrelsemöte
2 februari 2021 styrelsemöte
23 februari 2021 styrelsemöte
14 mars årsmöte 2021 styrelsemöte

